
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

у рамках реалізації проекту  

«Інтегрована модель конкурентоспроможної вищої 

освіти в Україні за концепцією Quadruple Helix» 

запрошує до участі у 

Міжнародній науково-практичній конференції 

 

«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА» 
 

Тематичні напрями конференції 

Секція 1 Модернізація системи вищої освіти в 

умовах становлення інформаційної економіки 

1. Інтеграція секторів вищої освіти, бізнесу, 

держави та суспільства в умовах формування 

інформаційної економіки  

2. Потенціал наукових досліджень університетів 

для розвитку національної економіки 

3. Моделі комерціалізації результатів наукових 

досліджень закладів вищої освіти 

4 Соціальна інфраструктура як основа формування 

людського капіталу 

Секція 2 Інтернаціоналізація вищої освіти: 

тенденції та виклики 

1. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти в 

країнах світу   

2. Міжнародна діяльність університетів як метод 

конкурентної боротьби на світових ринках. 

3. Конкурентоспроможність освітніх послуг в 

контексті інтернаціоналізації. 

4. Організація навчання іноземних студентів в 

Україні. 

5. Культура академічної доброчесності провідних 

університетів світу 

Секція 3 Формування професійних 

компетентностей у майбутніх фахівців в умовах 

інформаційного суспільства 

1. Сучасні підходи та інноваційні методи навчання 

у закладах вищої освіти: зарубіжний досвід та 

вітчизняні особливості   

2. Особливості організації позааудиторної роботи зі 

студентами в умовах закладів вищої освіти 

3. Моделі формування професійних компетенцій 

майбутніх фахівців у позааудиторній роботі з 

молоддю: зарубіжний досвід та українські реалії 

4. Методи роботи зі слабкими та невстигаючими 

студентами 

5. Особливості позааудиторної роботи з молоддю в 

Україні при формуванні професійних компетенцій 

 

Конференція відбудеться у дистанційній формі. 

За результатами конференції буде видано 

електронний збірник публікацій. 

Робочі мови: українська, англійська, російська, 

польська, словацька. 

Участь безкоштовна. 
 

Для участі у роботі конференції необхідно 

до 1 листопада 2018 року 
надіслати на електронну адресу 

education8817@gmail.com 
наступні матеріали 

(у темі листа зазначити назву секції) 

1. Електронний варіант доповіді. Тема та назва 

файлу повинні відповідати прізвищу першого 

автора матеріалів (Іваненко_тези). 

2. Електронний варіант заявки (Іваненко_заявка). 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

Прізвище: _________________________________ 

Ім’я, по батькові: ___________________________ 

Організація: _______________________________ 

Посада: ___________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання: ______________ 

Тема доповіді:_____________________________ 

Секція: ___________________________________ 

Е-maіl: ___________________________________ 

Номер телефону: ___________________________ 
 

Відповідальність за матеріали, наведені у публікації, несе 

автор. Матеріали студентів приймаються лише за участі 

наукового керівника. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 Обсяг тез – до 3-х сторінок. 

 Формат А4 (210×297 мм). 

 Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм. 

 Шрифт: Times New Roman (кегель 12), абзац 1 см, 

вирівнювання по ширині, одинарний інтервал. 

 Усі списки проставляються у ручному режимі. 

 По центру: назва секції. 

 Нижче по центру - прізвище, ініціали автора 

напівжирним шрифтом, далі науковий ступінь, учене 

звання; нижче курсивом - повна назва організації 

(закладу), місто, країна; для студентів: вказати - 

студент(ка), курс, група, нижче - прізвище, 

ініціали наукового керівника, далі науковий ступінь, 

учене звання; нижче курсивом - повна назва 

організації (закладу), місто, країна. 

 Назва тез – через рядок великими літерами 

напівжирним шрифтом по центру сторінки. Далі 

через 1 рядок – основний текст з вирівнюванням по 

ширині. 

 Рисунки, схеми, діаграми повинні бути 

скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту. 

 Через один рядок після основного тексту 

наводиться список використаних джерел 9 кеглем 

напівжирним шрифтом по центру сторінки. 

 Посилання в тексті на джерело наводиться у 

квадратних дужках. 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Секція 1 Модернізація системи вищої освіти в умовах 

становлення інформаційної економіки 

 

Іваненко Т.І., к.е.н., доцент, 

Чернігівський національний технологічний 

університет 

(м. Чернігів, Україна) 

 
МОДЕЛІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ: ДОСВІД ЄС 

Текст…[1]. 
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова: Шкарлет С.М., доктор економічних наук, 

професор, ректор Чернігівського національного 

технологічного університету (Україна)  

Заступник голови: Казимир В.В., доктор технічних 

наук, професор, проректор з наукової роботи 

Чернігівського національного технологічного 

університету (Україна)  

 

Співголови:  

Гейчбаія Б., доктор економіки, асоційований професор, 

керівник департаменту управління бізнесом Батумського 

державного університету імені Шота Руставелі (Грузія) 

Голетіані К., кандидат технічних наук, професор, декан 

факультету логістики Батумського навчального 

університету навігації (Грузія)  

Гонта О.І., доктор економічних наук, професор, 

директор ННІ економіки Чернігівського національного 

технологічного університету (Україна)  

Дивнич Г.А., голова Громадської організації «Чернігів 

Європейський» (Україна) 

Келемен М., доктор наук, професор, факультет 

аеронавтики, Кошицький технічний університет 

(Словаччина) 

Кучабський О., доктор наук з державного управління, 

професор, Гданський університет (Польща) 

Новрузов Р.М., доктор філософських наук, професор, 

проректор з наукової роботи Бакинський слов’янський 

університет (Азербайджан) 

Остапенко Л.А., кандидат юридичних наук, доцент, 

директор ННІ права і соціальних технологій 

Чернігівського національного технологічного 

університету (Україна)  

Руденко О.М., доктор наук з державного управління, 

доцент, директор НДІ публічного адміністрування та 

менеджменту, професор кафедри менеджменту 

Чернігівського національного технологічного 

університету (Україна)  

Сандал Ян-У., професор, ректор Інституту ім. доктора 

Яна-Урбана Сандала (Норвегія) 

Сизоненко О.В., кандидат економічних наук, доцент, 

начальник відділу «Науково-дослідна частина» 

Чернігівського національного технологічного 

університету (Україна)  

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Холявко Н.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

теоретичної та прикладної економіки Чернігівського 

національного технологічного університету (Україна)  

Децюк Т.М., к.пед.н., доцент, доцент кафедри 

соціальної роботи Чернігівського національного 

технологічного університету (Україна)  

Ревко А.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри соціальної 

роботи Чернігівського національного технологічного 

університету (Україна) 

Шестаковська Т.Л., к.е.н., провідний науковий 

співробітник Чернігівського національного 

технологічного університету (Україна)  

Гонта С.В., к.е.н., молодший науковий співробітник 

Чернігівського національного технологічного 

університету (Україна) 

 

Відповідальний секретар: Вербицька А.В., кандидат 

наук з державного управління, старший науковий 

співробітник Чернігівського національного 

технологічного університету (Україна)  
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університет 
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тел.: +380935960549; +380502033671,  

e-mail: education8817@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти МОНУ 

Чернігівський національний технологічний 

університет (Україна) 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів 

і молодих вчених Чернігівського національного 

технологічного університету (Україна) 

ГО «Чернігів Європейський» (Україна) 
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Батумський навчальний університет навігації (Грузія) 

Бакинський слов’янський університет (Азербайджан) 

Інститут ім. д-ра філ. Яна-У. Сандала (Норвегія) 
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